
Instrukcja  - Zgłoszenie niezgodności serii 
i/lub daty ważności w nowym modelu 
 

Na platformie Aptelink.pl w module Moje Reklamacje dostępna jest możliwość zgłaszania reklamacji 

dotyczącej towaru z niezgodną serią i/lub datą ważności. Umożliwia ona klientowi wybranie jednego 

ze sposobów rozpatrzenia reklamacji: 

 Wystawienie korekty faktury – żądanie wystawienia faktury korygującej serię i/lub datę 

ważności towaru; 

 Zwrot towaru z korektą faktury – żądanie zwrotu towaru do hurtowni, po którym nastąpi 

wystawienie faktury korygującej; 

 Wymiana – żądanie zwrotu towaru do hurtowni, po którym nastąpi dosłanie towaru z serią i 

datą ważności zgodną z fakturą. 

Ponadto w module Moje Finanse został rozszerzony zakres wyświetlanych dokumentów o nowy 

rodzaj, którym jest faktura korygująca serię i/lub datę ważności. 
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Moje Reklamacje. 
 

Po zalogowaniu do Aptelink - wybieramy moduł Moje Reklamacje – w zakładce Nowy zwrot lub 

reklamacja wpisujemy nr faktury, do której ma zostać zarejestrowane zgłoszenie. 

Dla każdego zgłoszenia, dla którego zostanie wybrana przyczyna zgłoszenia Niezgodność serii, daty 

ważności pojawią się obowiązkowe pola. Należy w nich wpisać serię i/lub datę ważności preparatu, 

który fizycznie został dostarczony do apteki. Należy także wskazać ilość reklamowanego towaru. 

 

 

 



Dopóki dane nie zostaną prawidłowo uzupełnione będą oznaczone na czerwono. Nie będzie także 

aktywny przycisk Wyślij. Poniżej przykładowy ekran z prawidłowo wypełnionymi danymi: 

 

W przypadku, gdy do jednego preparatu dostarczonych zostało kilka różnych serii istnieje możliwość 

wysłania zgłoszenia wielopozycyjnego, używając przycisków dodaj/usuń pozycję. 

Dalszy sposób obsługi zgłoszenia pozostaje bez zmian. 

 

Moje Finanse 
 

W module Moje Finanse pojawił się nowy typ dokumentów: SQ dla faktur korygujących serię i/lub datę 

ważności. Został dodany również nowy rodzaj filtru: korekta serii. 

 

 

UWAGA! Korekta  serii dostępna jest tylko dla dokumentów rozliczonych, dlatego należy wcześniej 

wybrać filtr „rozliczone”. 

Jest także możliwość zamówienia papierowego duplikatu faktury korygującej serii poprzez zakładkę 

Zamówienie papierowego duplikatu faktury, analogicznie jak dla pozostałych faktur. 


